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 اخللع كتاب 

 أسنض تعضٓف ارتلع؟

فضام الظّد٘ بعْض ٓأخشِ الظّز ميَا، أّ مً غريٍا، بألفاظ شتصْص٘. مسٕ بشلو ألٌ املضأٗ ختلع ىفغَا مً الظّز ننا ختلع اللباؼ مً  :ٍّْ

َّ} :بزىَا. قال تعاىل َُ ََّأِىُتِه ِلَباٌؼ َل َّ ِلَباٌؼ َلُهِه  ٍُ}. 

 

ُٓباح ارتلع؟ ّمتٙ ٓهضِ؟  متٙ 

ُِ}ٓباح لغْٛ العؾضٗ لكْلُ تعاىل: - ََِنا ِفَٔنا اِفَتَزِت ِب ِٔ ُِ َفال ُدَياَح َعَل ُِٓكَٔنا ُسُزَّر اللَّ ٌِ ِخِفُتِه َألَّا   . {َفِإ

طاعتُ داط ارتلع علٙ عْض، لآلٓ٘. قال ابً عبز الرب: ال ىعله أسزا خالف فُٔ، إال بهض بً عبز ّإسا نضٍت طّدَا، ّظيت أٌ ال تؤرٖ سل اهلل يف 

ٍِّز}اهلل املظىٕ: فإىُ طعه أىَا ميغْخ٘ بكْلُ:  ٌَ َط ٍِّز َمَها ٌِ َأَصِرُتُه اِعِتِبَزاَل َط  ّال ٓفتكض إىل سانه. صّٚ البداصٖ سلو عً عنض ّعجناٌ .اآلٓ٘ {َِّإ

 ام٘ اذتال، ذتزٓح: أميا امضأٗ عألت طّدَا الطالم مً غري ما بأؼ فشضاو علَٔا صاٜش٘ ادتي٘ . صّاِ ارتنغ٘، إال اليغاٜٕ.ّٓهضِ مع اعتك- 

ُُ َىِفغا}ّٓكع، لكْلُ تعاىل:   ٍٛ ِمِي ِٕ ًِ َؽ ًَ َلُهِه َع ٌِ ِطِب ػ: ارتلع سٔح أبٔح، لكْلُ، صلٙ اهلل علُٔ ّعله، لجابت بً قٔ . ّٓغتشب إدابتَا إىل{َفِإ

صّاِ البداصٖ. ّاختلف نالو الؾٔذ تكٕ الزًٓ يف ّدْب إدابتُ، ّألظو بَا بعض سهاو الؾاو املكارع٘ الفطالٛ.  "اقبل اذتزٓك٘ ّطلكَا تطلٔك٘"

 قالُ يف الفضّع ّ اإلىصاف، ألمضِ صلٙ اهلل علُٔ ّعله، لجابت بَا. 

 

 ٍل ٓكع ارتلع يف احملٔض؟

 .أصابَا فُٔ، ألىُ صلٙ اهلل علُٔ ّعله مل ٓغأل املدتلع٘ عً ساهلاّال بأؼ بُ يف اذتٔض ّالطَض الشٖ 

 

 أسنض ؽضّط ارتلع؟

 :ّؽضّطُ عبع٘

 .أٌ ٓكع مً طّز ٓصح طالقُ مغلنا ناٌ أّ سمٔا، سضا ناٌ أّ عبزا، نبريا أّ صػريا ٓعكلُ، ألىُ إسا ملو الطالم   .1

 .ض أّىلفألىُ ميلهُ ستصال لعْ ،ٍّْ: زتضر إعكاط ال حتصٔل فُٔ  

 أٌ ٓهٌْ علٙ عْض فإٌ خالعَا بػري عْض مل ٓصح. سهاِ الؾٔذ تكٕ الزًٓ إمجاعا. ّعيُ: ٓصح بال عْض. اختاصٍا ارتضقٕ.   .2

 .لهً إٌ ناٌ بلفغ الطالم، أّ ىْاِ بُ فَْ طالم صدعٕ، ّإال مل ٓكع بُ ؽٕٛ

ّٓهضِ بأنجض مما البطع، ّلٔػ بتنلٔو ؽٕٛ. ّاإلعكاط تزخلُ املغاست٘،  ّلْ زتَْال نـ: علٙ ما بٔزٍا أّ بٔتَا، نالْصٔ٘، ألىُ إعكاط ذتكُ مً

 . صّٖ عً عجناٌ، لكْلُ، صلٙ اهلل علُٔ ّعله، يف سزٓح مجٔل٘: ّال تظرر صّاِ ابً مادُ. ّعً علٕ أٌ الييب، صلٙ اهلل علُٔ ّعله نضِ أٌأعطاٍا

ُِ}و، لكْلُ تعاىل: ٓأخش مً املدتلع٘ أنجض مما أعطاٍا صّاِ أبْ سفص. ّال حيضو سل ََِنا ِفَٔنا اِفَتَزِت ِب ِٔ ّقالت الضبٔع: اختلعت مً   {َفال ُدَياَح َعَل

 .فأداط سلو علٕ عجناٌ، صضٕ اهلل عيُ ّمجل ٍشا ٓؾتَض، فٔهٌْ إمجاعا طّدٕ مبا رٌّ عكاص صأعٕ،

 .ممً ٓصح تربعُ ٍّْ: املهلف غري احملذْص علُٔ

قال يف الؾضح: ّٓصح مً األدييب مً غري إسٌ املضأٗ يف قْل  .مكابل٘ ما لٔػ مبال ّال ميفع٘، أؽبُ التربعمً أدييب ّطّد٘ ألىُ بشل مال يف 

 .األنجض

َّ}لهً لْ عطلَا ظلنا لتدتلع مل ٓصح ّالظّدٔ٘ حباهلا، لكْلُ تعاىل:  ٍُ ُِٔتُنْ ٍَُبْا ِبَبِعِض َما آَت َّ ِلَتِش ٍُ . ّال ٓغتشل العْض، ألىَا {َّال َتِعُطُلْ

ْضُ، أنضٍت علُٔ بػري سل، لليَٕ عيُ ٍّْ ٓكتطٕ الفغار. فإٌ ناٌ بلفغ الطالم ّقع صدعٔا، فإٌ عطلَا ليؾْطٍا، أّ تضنَا فضضا أبٔح ارتلع ّع

ٍ٘}ألىُ حبل، ّنشا مع طىاٍا. ىص علُٔ، لكْلُ تعاىل:  َِّٔي ٍ٘ ُمَب َِٓأِتنَي ِبَفاِسَؾ  ٌِ  .ّاالعتجياٛ مً اليَٕ إباس٘  {ِإلَّا َأ

 أٌ ٓكع ميذظا فال ٓصح تعلٔكُ علٙ ؽضط، نـ: إٌ بشلت لٕ نشا فكز خالعتو، إذتاقا لُ بعكْر املعاّضات، الؽرتاط العْض فُٔ.   .3

 .ّقال يف الهايف: ٓصح ارتلع ميذظا ّمعلكا علٙ ؽضط، ملا فُٔ مً معيٙ الطالم

 .: نيصفَا، أّ معٔيا، نٔزٍاأٌ ٓكع علٙ مجٔع الظّد٘ ألىُ فغذ، فال ٓصح خلع دظٛ ميَا، مؾاعا ناٌ  .4

ل ما أٌ ال ٓكع سٔل٘ إلعكاط ميني الطالم أٖ: فضاصا مً ّقْع الطالم املعلل علٙ مغتكبل، فٔشضو خلع اذتٔل٘، ّال ٓصح، ألٌ اذتٔل خزاع ال حت  .5

كصْر ميُ الفضق٘، ّإاما ٓكصز ميُ بكاٛ قال الؾٔذ تكٕ الزًٓ: خلع اذتٔل٘ ال ٓصح علٙ األصح، ننا ال ٓصح ىهاح احمللل، ألىُ لٔػ امل .سضو اهلل

 .ؾضٗ أّدُاملضأٗ مع طّدَا، ّالعكز ال ٓكصز بُ ىكٔض مكصْرِ. اىتَٙ. ّاختاص ابً الكٔه يف إعالو املْقعني أىُ: حيضو ّٓصح، أٖ: ٓكع، ّىصضِ مً ع
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 .أٌ ال ٓكع بلفغ الطالم، بل بصٔػتُ املْضْع٘ لُ    .6

ٌ بلفغ الطالم، أّ ىٔتُ ّقع صدعٔا إٌ ناٌ رٌّ الجالخ، ّباٜيا إٌ ناٌ بعْض ٓزفع لُ لبشل العْض يف إباىتَا، أؽبُ أٌ ال ٓيْٖ بُ الطالم فإٌ نا  .7

 .ارتلع

 

 ؟ٍل ٓعز ارتلع فغدّا

 فنتٙ تْفضت الؾضّط ناٌ فغدا باٜيا ال ٓيكض بُ عزر الطالم-

أسز قْلٕ الؾافعٕ. ّاستر ابً عباؼ بكْلُ تعاىل:  :ثْص، ٍّْصّٖ سلو عً: ابً عباؼ، صضٕ اهلل عيَنا، ّطاّؼ ّعهضم٘ ّإعشام ّأبٕ 

{ٌِ ُِ}ثه قال:   {الطَّالُم َمضََّتا ََِنا ِفَٔنا اِفَتَزِت ِب ِٔ ُِ } ثه قال  {َفال ُدَياَح َعَل َِٔض ِّدا َغ ًِ َبِعُز َستَّٙ َتِيِهَح َط ُُ ِم ََا َفال َتِشلُّ َل ٌِ َطلََّك فشنض تطلٔكتني،   {َفِإ

ٔك٘ بعزٍنا، فلْ ناٌ ارتلع طالقا لهاٌ صابعا، ّال خالف يف حتضميَا بجالخ، ّألىُ لٔػ بصضٓح يف الطالم، ّال ىْٚ بُ الطالم، فصاص ّارتلع، ّتطل

باٜي٘ بهل سال. ّصّٖ سلو عً عجناٌ ّعلٕ ّابً مغعْر، لهً ضعف أمحز اذتزٓح عيَه فُٔ، ّقال: لٔػ  فغدا نغاٜض الفغْخ. ّعيُ: أىُ طلك٘

 .ٕٛ أصح مً سزٓح ابً عباؼيف الباب ؽ

 

 أسنض صف٘ ارتلع؟

 .ّصٔػتُ الصضحي٘ ال حتتاز إىل ىٔ٘ ألٌ الصضٓح ال حيتاح إلَٔا-

 .ٍّٕ: خلعت، ّفغدت، ّفارٓت ألىُ ثبت للدلع عضف االعتعنال، ّالفغذ سكٔك٘ فُٔ، ّّصر الكضآٌ باالفتزاٛ

 .ِّالهيآ٘ بـ: أصٓتو، ّأبضأتو، ّأبيتو ألىَا حتتنل ارتلع ّغري

 .فنع عؤال ارتلع ّبشل العْض ٓصح بال ىٔ٘ ألٌ قضٓي٘ اذتال مع الهيآ٘ تكْو مكاو الئ٘

 .ّأال ٓهً عؤال، ّال بشل عْض

 .فال بز ميَا أٖ: الئ٘ ممً أتٙ بهيآ٘ خلع، نطالم ّحنِْ

اقبل اذتزٓك٘، "لفغ مً الظّح، لكْلُ:  ّٓصح بهل لػ٘ مً أٍلَا نالطالم لعزو التعبز بلفعُ، ّال حيصل مبذضر بشل املال ّقبْلُ مً غري

 . صّاِ البداصٖ. ّيف صّآ٘: فأمضِ، ففاصقَا ّمً مل ٓشنض الفضق٘ فكز اقتصض علٙ بعض الكص٘، ّعلُٔ حينل نالو أمحز ّغريِ،  "ّطلكَا تطلٔك٘

 

 ٍل للدلع صدع٘؟

 قالُ يف الؾضح. ّٓلػٙ ؽضط صدع٘ فُٔ رّىُ، نالبٔع بؾضط فاعز.  .ّلٔػ يف ارتلع صدع٘ يف قْل األنجض

 

 ٍل ٓكع ارتلع مبعتزٗ؟

ال حتل ّال ٓكع مبعتزٗ مً خلع طالم، ّلْ ّادََا بُ، ألىُ قْل ابً عباؼ ّابً الظبري، ّال ٓعضف هلنا شتالف يف عنضٍنا، فهاٌ إمجاعا، ّألىَا 

 .ك٘ قبل الزخْل، ّسزٓح: املدتلع٘ ٓلشكَا الطالم ما رامت يف العزٗ ال ٓعضف لُ أصللُ إال بعكز دزٓز، فله ٓلشكَا طالقُ، ناملطل

 ّاذتنزهلل الشٖ بيعنتُ تته الصاذتات

 ؼ ّ ز ارتلعأىتَٙ بفطل اهلل ّميُ نتاب 

 ؼ ّ ز الطالمٓلشكُ مبؾٔٝ٘ الضمحً نتاب 

 مً نتاب مياص الغبٔل يف ؽضح الزلٔل

 إؽضاف فطٔل٘ العالم٘/أبٙ إعشام اذتْٓينمعَز ؽٔذ اإلعالو العلنٕ حتت 


